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Příběhy od čtenářů

Prázdniny se blíží 

Letní turistický kurz 

T
ak jsme se konečně dočkali, 
prázdniny jsou tady a my se 
smutným výrazem ve tváři 

opouštíme naši školu. Za pár dní tu 
máme vysvědčení na které se možná 
mnozí z nás ne úplně těší, ale neza-
pomínejme, že fyz ické t resty
a domácí násilí jsou v současné době 
zakázané. Určitě vám ale přejeme 
pěkné známky. Někteří učitelé na nás apelují abychom se přes prázd-
niny neučili. S tím jednoznačně souhlasíme! Většina z nás pravděpo-
dobně na školu ani nesáhne, a tak to pravděpodobně přetrvá i po 
začátku školního roku.  Doufáme, že se o prázdninách nikdo z vás 
nezraní (někteří jsou k tomu velmi náchylní) a že se v září bezpečně 
navrátí zpět do školy. Někteří z vás se také možná potkají s našimi 
učiteli na nejrůznějších letních táborech. Dejte si však pozor, abyste 
jim po prázdninách opět začali vykat! 

V
zhledem k tomu, že je teď konec školního roku a tím pádem 
také období letních turistických kurzů, tak je tento příběh tema-
ticky aktuální. Minulý rok jsme i my, třída kvinta jeli na letní 

výcvikový kurz. Navštívili jsme Karlovarský kraj. Bydleli jsme v ne příliš 
hezkém internátě v Karlových Varech, a tak jsme ho každý den ráno 
docela rádi opouštěli. Jednoho dne náš vedoucí kurzu (nejmenovaný 
učitel zeměpisu) naplánoval výlet na nejvyšší horu Krušných hor, 
Klínovec. Když jsme se autobusem blížili k úpatí kopce, tak mezi 
spolužáky začal převládat názor, abychom jeli lanovkou. Náš nejme-
novaný učitel zeměpisu je však i tělocvikář, a tak zavelel vyběhnou na 
kopec. Ze začátku cesta nebyla příliš náročná, ale asi ve třetině kopce 
vedoucí kurzu vybral „cestu” vedoucí přímo na kopec (zřejmě ze 
strachu že by jinak nahoru netrefil). Jak se později ukázalo, tak ona 
„cesta” byla trasa pro kola 
sjíždějící velikou rychlostí 
dolů. Houževnatý zeměpi-
sář se však ani tohoto 
nezalekl a pokračoval dál. 
Nakonec jsme tedy, ač 
značně vysíleni, na kopec 
dorazili. Kupodivu všichni 
přežili, nikdo nezemřel na 
astmatický záchvat a ani 
nebyl sražen kolem. Po 
výstupu nás vedoucí 
motivoval promyšlenou 
větou: „Nezáleží na tom, 
jestli je zážitek dobrý, 
hlavně když je silný!”  



V
 naší  mi lované 
školní jídelně, kde 
všichni studenti 

rád i  t ráv í  vo lný  čas 
obědových přestávek, 
máme to štěstí, že si 
dokonce můžeme vybrat 
z několika nápojů. V létě 

jsou to osvěžující džusy. Také zde
v podstatě máme bezedné kelímky, 
jelikož jednou zaplatíte, a pak už můžete 
pít, co hrdlo ráčí.    

J
ak si jistě někteří
z vás všimli, tak 
naše ping pongové 

stoly na nějaký čas 
zmizely. Stalo se tak
v době maturi t .  My

v redakci si myslíme, že tyto stoly byly 
přesunuty do místnosti pro komisi
u zkoušek, aby si s nimi krátili volný čas. 
Z anonymního zdroje víme, že příští rok 
škola hodlá pro tyto účely zakoupit
i stolní fotbal a nástěnné šipky. 
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Ředitelův sloupek
táte se co vandalismus 

Pna gymplu? Je. A mrzí 
mne to. Trochu se utěšu-

ji tím, že je všude, tak proč 
bychom měli být výjimkou. Ale 
pak si zase říkám, proč nebýt.
A tak dokola. Kdybych věděl, 
proč jsou vandalové vandaly, 
možná bych věděl co s tím, ale 
nevím. Jediné, čeho jsem si 
všiml, že vandalové vandalí 
téměř vždy věci, které nejsou 
jejich. Nejlépe věci, které se 
tváří, že patří jaksi všem (to 
nám něco připomíná). Viděli 
jste vandala, který si hřebíkem 
poškrábe displej vlastního mobi-
lu? Ale podrápat lavici, počmá-
rat stěnu, vylomit dveře šatní 
skříňky, nacpat cokoli za tope-
ní, trefovat se (a špatně) do 
odpadkového koše, přenasta-
vovat plochy na monitorech, či 
PC přímo zneprovoznit, ničit 
infoštítky u místností, to by mu 
šlo. Opravy pak stojí čas i pení-
ze a obojí pak chybí jinde. 
Máte-li radu, sem s ní. 

Mgr. Alexandr Zikmund   
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Slovo redakce
lavním tématem tohoto 

Hp ředp rázdn inového 
čísla je vandalismus ve 

škole. Toto téma jsme si vybrali 
proto, že se nás všech týká
a setkáváme se s ním každý 
školní den. Myslíme si, že je to 
poměrně rozsáhlý problém, 
který je však zvláště v poslední 
době neřešen a opomíjen. 
Tímto číslem se na tuto skuteč-
n o s t  s n a ž í m e  u p o z o r n i t
a věříme, že i díky tomu se naše 
situace zlepší. Vzhledem k 
t o m u ,  ž e  s e  j e d n á
o poslední číslo před koncem 
školního roku, tak nám nezbývá, 
než vám za celou redakci popřát 
hezké prázdniny. 

Školní aktuality

Ping-pongové trable?

Džusy z naší jídelny 

Zeď přetrvává! 
ř e d  n ě j a k o u 

Pdobou jsme psali 
o riziku padající 

zdi u našeho gymnázia. 
Čas plyne dál, ale zeď 
pořád stojí. Co je tedy 
špatně? V redakci jsme 
tedy pátrali a na něco 
jsme opravdu přišl i . 
Zjistil i jsme, že byly 
konečně vyslechnuty 
naše apely a začalo se 
se stavbou metra do 
školní jídelny. Inženýři, 
kteří prováděli stavbu 
(mají zkušenost z tunelu 
Blanka) však zjistili, že 
narušili statiku této zdi,
a dokonce i budovy! Díky 
tomu musela být stavba 
zastavena, a tak zeď 
pořád stojí.
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Události měsíce Měsíční NEJ

Všestranný Donald Trump

Drahoš exceluje Nejhlubší jeskyně

K
andidát na 
budoucího 
prezidenta 

našich luhů a hájů 
J i ř í  D r a h o š
v současné době 

shání  pot řebné podpisy.
Z průzkumů veřejného mínění 
se zdá, že má velikou šanci 
uspět .  Nad svým sokem 
Milošem Zemanem těsně 
vede. Doufejme že tato situace 
přetrvá až do voleb.  

 Českém Krasu se nachá-

Vzí nejhlubší podvodní 
jeskyně na světě! Je to 

Hranická propast s hloubkou 
úctyhodných 404 metrů vodního 
sloupce, oproti druhé nejhlubší 
jeskyni v Itálii je o 12 metrů 
hlubší. Jeskyně byla prozkoumá-
na kabelem ovládaným robotem, 
který se však ve spodní části 
jeskyně zasekl a nemůže zpět. 
Naše země si tak připsala další 
světové prvenství.

merický prezident Donald Trump 

Ase v poslední době významně 
podílel na globálním dění. Zjistili 

jsme, že má židovské tendence (viz. 
modlení se u Zdi nářků), ale také inklinu-
je k muslimským tradicím (viz „sabre 
dance”). Velikým problémem je podle 
nás odstoupení USA od Pařížské doho-
dy o klimatu. Trump chce tímto krokem 
posílit ekologickou čistotu USA a začít 
spalovat „čisté americké uhlí”. 

 přicházejícím létem bohužel výroky ubývají. Jak mezi českými 

Spolitiky, kteří už odjeli na dovolenou, tak i mezi učiteli, kteří jsou
v myšlenkách dávno za prvním červencem. Studenti jsou ale na 

konci roku stresování všemožnými testy, a tak občas vypustí perly.

„Neruš mi můj měsíc!”

nejmenovaná studentka vyššího gymnázia

„Hvězdy nám nepřály”

nejmenovaný stát opouštějící Evropskou unii

„We’ll burn our cleanest coal and we’ll be the 
cleanest country in the world!”

nejmenovaný Donald J. Trump

„Na Praze 1 mě zastavil další antikonfliktní tým: "Hele, 
nechcem žádný problémy, jasný? Ukaž, co máš
v kapsách.”

nejmenovaný bývalý předseda TOP-09 (” fake kníže”)



edávno byl konečně 

Nzaveden zákaz kouření
v restauracích. Všichni 

kuřáci tak pro uspokojení svých 
choutek musejí odcházet na 
zahrádku  nebo  na  u l i c i .
V některých městech proto 
zavedli tzv. „Antikonfliktní 
týmy”, které mají po večerech 
hlídat opilé kuřáky a problémo-
vé osoby. Není však zcela 
zřejmé, zda tyto týmy nemají 
opačný efekt.
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Otázky a odpovědi

Modernizace policie 
 tomto měsíci naše policie 

Vprošla poměrně velkou 
modernizací. Díky součas-

nému zavádění elektromobilů byl 
našim „strážným andělům” 
zapůjčen elektrický supersport 
od jedné nejmenované německé 
značky. Čeští policisté však 
nejsou zvyklí na takové kvality,
a tak se jim podařilo nové auto, 
které ani nebylo jejich, nabourat. 
Otázkou pro nás zůstává, kdo 
vlastně nehodu vyšetřoval. 

Zemanovo turné
ádnému českému občanovi jistě 

Žneuniklo, jak je náš prezident 
světový. Nedávno totiž navštívil 

naši spřátelenou Čínu. Od nejmenova-
ného zdroje z hradní kanceláře jsme se 
dozvěděli, že Miloš Zeman v budoucnu 
plánuje navštívit spřátelené Rusko, 
Kubu, Severní Koreu a Venezuelu. 
Všech cest se samozřejmě bude účast-
nit „hradní ovčák” a kuřácký vůz. 
Věříme, že tyto cesty nám dopomohou 
stát se demokratickou mocností.

Kouření zakázáno! K čemu slouží moderní televize, která visí u vchodu do 
přístavby?

O
dpověď na tuto otázku je k niče-
mu. Tuto televizi míjíme všichni 
skoro každý den, nikdo z nás ji 

však ještě neviděl funkční. Jak je to 
možné? Na gymnáziu máme tyto televize 
dvě, jedna funkční je. My v redakci si 
myslíme, že škola na tato zařízení dosta-
la dotaci, a tak neváhala a ihned je zakou-
pila. Někomu však nedošlo, že v místech, 
kde televize číslo 2 (v přístavbě) visí, není elektrická zástrčka, a tak ani 
nemůže fungovat. Po nějaké době si toho někdo všiml, ale dotace už 
nešla vrátit. Díky tomu tedy visí televize nevyužita. My proto navrhuje-
me, aby byla zakoupena ze školních nákladů prodlužovačka, která by 
byla zavedena k nejbližší zásuvce. V televizi by potom mohly být
o přestávkách například promítány filmy. Pokud by se tak stalo, tak 
bychom zkusili zkontaktovat pana „bufeťáka”, zda-li by si nechtěl 
otevřít stánek s popcornem.    

Proč máme ve škole palmu?
no, je to tak, ve škole máme palmu, teda 

Askoro, ve skutečnosti to je jiný strom, ale 
vypadá jako palma. Domníváme se, že 

škola tuto rostlinu umístila pod schody, jelikož je to 
místo, kudy chodí každý student, a tak je hodně 
vidět. Palma je to proto, aby podporovala prázdni-
novou náladu u studentů. Dalším důvodem je, 
abychom byli multikulturní škola, a tudíž se zařadi-
li mezi školní elitu, která přijímá studenty třeba
z Bangladéše nebo SRN.  
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Těžký život studenta Celostátní krize

autor: Kristýna Věříšová

ožná jste se ptali, proč jsme se v minulém čísle nevěnovali 

Mtak horkému tématu, jako byla vládní krize. Důvod byl čistě 
praktický. Když nevíte, jak věci nakonec dopadnou dokončíte 

článek, který se ovšem stává irelevantním, protože se na světle 
vynoří nová skutečnost, která opět zamíchá kartami. Nyní po měsíci 
již máme ucelený obraz o tom, co se dělo a můžeme se pustit do 
zpracování našeho tématu. 
  Na začátku naší vládní krize bylo slovo. No, spíše jich bylo více. 
Premiér Sobotka prozřel a uvědomil si, kdo je předseda hnutí ANO.
A ze samého rozčarování se rozhodl podat demisi celé vlády, protože 
se často v televizi říkalo, že tato vláda má potenciál ustát celé volební 
období. Předseda vlády zavítal na Pražský hrad, aby „pana preziden-
ta” informoval o stavu vlády. Ten ale jako vždy uchoval svůj majestát
a decentně Slávkovi pohrozil holí, načež odkráčel na cigaretku. Oba 
aktéři se navzájem tak vyděsili, že pan premiér odvolal jen pana 
Babiše, a pan prezident si zaletěl na odpočinkovou dovolenku do 
ČLR, kde si vzal čas na rozmyšlenou, jestli si přečte tu listinu, na 
kterou přísahal, přátelsky si popovídal s Putinem a následně propustil 
Jiřího Kájínka. Pan Babiš vše korunoval rozhovorem v ČT, kde hyste-
ricky křičel a neodpověděl ani na jednu otázku týkající se odposlechů 
jeho osoby. Asi by stačilo, říkáte si! Bohužel, když se nám blíží konec 
funkčního období této vlády, tak se paní  školství rozhodla prodloužit 
si prázdniny a po vzoru jiných také podat demisi. Doufejme, že se 
hektická situace ustálila a my tak již nebudeme muset přepisovat 
tento článek.
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Rozhovor s paní Chválovou Zavedení školních mříží
d anonymního zdroje jsme se dozvěděli, že na 

Onaší škole budou společně s novými okny 
montovány i bezpečnostní mříže. Důvodem 

těchto opatření je prý narůstající hyperaktivita mezi 
studenty (zřejmě by mohli vyskočit ven), a také obavy
z vnějších teroristických útoků skrz okna. Rozhodli jsme 
se proto udělat rozhovor s Mgr. Davidem Zenklem, 
odborníkem na bezpečnost.

o tohoto čísla jsme se rozhodli udělat rozhovor

Ds Mgr. Věrou  Chválovou. Mezi studenty pro ni 
koluje přezdívka „Vtipná Věrka”, pravděpodob-

ně je to proto, že je vtipná. Uvidíme, zda tomu bude tak
i v tomto rozhovoru.

Co si myslíte o zavedení mříží do oken?

Myslím si, že je to restriktivní opatření, otázkou je, jestli jsou všechna 
opatření správná. Někteří lidé mezi sebou mají hranice a někteří si je mezi 
sebou rádi budují.

Jaké přínosy by to podle Vás mělo?

V letních měsících zamezí mříže částečně vstupu nepříjemného tepla do 
tříd a v zimě budou poskytovat výbornou příležitost pro učitele na ochlaze-
ní.

Jaká naopak negativa?

Studentům by byl narušen výhled z okna, někteří by tak měli zkaženou 
celou hodinu a špatně by se lezlo ven.

Je podle Vás možná elektrifikace těchto mříží?

Jelikož byly dříve elektrifikované i hranice státu, tak je zřejmě možné 
všechno.

Máte nějaké negativní zkušenosti s okny?

Když jsem byl na gymnáziu, tak jsme měli dějepis. I přes to, že byl velice 
zábavný, tak jsme si házeli mandarinkou ... hned po hodině jsme museli 
zajít ke sklenáři.

Děkujeme za rozhovor!

Nemáte zač, já děkuji.

Jak dlouho u nás na gymnáziu pracujete?

Na podzim to bude třetí rok.

Co Vás vedlo k tomu přijít k nám do školy?

V životě se říká, že nic není náhoda. Byla to určitá souhra okolností. Můj 
bývalý kolega odešel na město a tady se uvolnilo místo. Předtím jsem 
působila na sportovním gymnáziu ve Vimperku.

Co máte u nás ve škole nejraději?

Určitě mám ráda nadšené studenty, kteří mají zájem o obor, kteří spolupra-
cují. Také mám ráda kávové siesty, miluji kávu. Mám ráda komunikaci se 
studenty a také když se od nich můžu něco naučit.

Je něco co nemáte ráda?

Myslím, že nic takového není.

Chcete něco vzkázat studentům?
Určitě, aby se nebáli otevřenosti, aby se nebáli s učiteli komunikovat, když 
mají nějaký problém. Také aby se nebáli vstupovat do diskuse během 
hodin, protože je to obohacující jak z naší, tak i z jejich strany. A čtvrťákům 
bych chtěla vzkázat, aby se nebáli předmětu etika, protože je hodně tabui-
zovaný. Oni se domnívají, že zde budou poučováni, jak se mají chovat, ale 
ve skutečnosti to tak není. Také bych chtěla vzkázat mojí třídě, aby zůstala 
taková jaká je. A že je mi ctí doprovázet je k maturitě.  

Děkujeme za rozhovor!
Také děkuji. (hlasitý smích) 
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Školní vandalismus
 postupující dobou se stále více setkáváme s vandalismem. Někteří 

Sby řekli, že toto téma patří spíše na půdy základních škol, ale dokon-
ce i my, na akademické půdě, s tím máme problémy. Na této dvojstra-

ně vám představíme nejzávažnější z nich a možná řešení.

Umělecká díla

Odpadkové koše
S tříděním odpadu mají studenti kupodi-
vu problém. Většina z nich zřejmě trpí 
barvoslepostí a nedokáže rozeznat dvě 
různé barvy. V koši na papír se tak 
mohou občas vyskytovat například staré 
svačiny nebo pantofle. Jako řešení 
navrhujeme buď montáž bezpečnost-
ních kamer ke každému koši, nebo 
zrušení košů a zakoupení jedné velké 
popelnice, která by se umístila na dvůr.

Na obrázku vidíte typické stu-
dentské dílo, tzv. grafiti na topení. 
Určitě je potřeba rozvíjet kreativi-
tu a fantazii mezi studenty, ale 
malovat na školní majetek, to se 
opravdu nedělá! Vedení školy 
navrhujeme, aby od příštího 
školního roku byly zabaveny 
veškeré lihové fixy a poté byly 
poslány dětem do Afriky.  

Vhodné přezutí
I u žáků gymnázia se často 
setkáváme s tím, že nenosí 
přezůvky. Tímto trestuhodným 
činem poté přidělávají práci paní 
uklízečce a znečišťují jinak čisté 
a k a d e m i c k é  p r o s t ř e d í . 
Vyřešením tohoto problému by 
podle nás bylo zavedení „učitel- 
ských stráží”, kdy by naši kantoři  
o přestávkách hlídkovali na 
chodbách a v případě nalezení 
jedince v botách by na předem 
přidělený paragon vypsal i 
nemalou pokutu. Další variantou 
je, že by se přezůvky zrušily 
úplně a studenti (včetně kanto-
rů) by chodili bosi. 

Počítače
Stále více učitelů si stěžuje na 
nefunkční počítače nebo třeba 
na zničené kabely. Tyto nepra-
vosti mají na svědomí studenti, 
kteří se o přestávkách nudí,
a tak se věnují zábavným 
věcem, jako třeba počítačové 
myši, která je po skončení jejich 
zábavy nefunkční. Řešení 
tohoto problému je celkem 
prosté - skříně s počítači se 
budou na každou přestávku 
zamykat, od toho tam konec-
konců jsou. Dalším možným 
řešením je celkové zrušení 
počítačů a zavedení starých 
dobrých hliněných tabulek
a papírových třídních knih.
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